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Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A közfoglalkoztatás eddigi rendszerét 2011. évtıl kezdıdıen új támogatási rendszer váltja fel. 
Megszőnik a közmunkaprogram, a közcélú munka, valamint a közhasznú munkavégzés, és 
helyükbe az egységes közfoglalkoztatás lép. 
   
A közhasznú munkavégzés támogatása helyett hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás 
támogatásával a közérdekő célok programszerő támogatása valósul meg. A támogatás célja, 
hogy a hátrányos helyzető, elsısorban bérpótló támogatásra jogosult álláskeresık részére 
hosszabb idıtartamú foglalkoztatási lehetıséget nyújtson a települési önkormányzatok 
közfeladatainak ellátásában való részvétel útján.  A helyi önkormányzatok, illetve a pályázat 
benyújtására jogosult egyéb szervezetek pályázati úton kaphatnak támogatást kötelezıen 
ellátandó, illetve önként vállalt a lakosságot vagy települést érintı feladatok ellátására vagy 
közhasznú tevékenység folytatására. Abban az esetben, ha a benyújtott pályázatban megjelölt 
munkakörre a kirendeltség nem tud megfelelı munkaerıt biztosítani, aki jogosult a bérpótló 
juttatásra, akkor más, álláskeresıként nyilvántartott személy foglalkoztatása is támogatható. A 
foglalkoztatás idıtartama 2-12 hónap lehet, és napi 6-8 órás munkaidıben történik. A 
támogatás mértéke a munkabérek és járulékok összegének 70%-a.  
A hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás a Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ 
Makói Kirendeltségével egyeztetésre került, mely alapján Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata összesen legfeljebb 15 fıt alkalmazhat (2011. évben) napi 6 órában, 6 hónap 
idıtartamra. Az önkormányzatnak ehhez 2.006 e Ft önerıt kell biztosítania. A pályázatot az 
idei évben csak egy alkalommal nyújthatja be az önkormányzat. 
Javaslom, hogy az önkormányzat pályázzon 2011. március 1. napjától 2011. augusztus 31-ig 
7 fı, 2011. április 01. napjától 2011. szeptember 30. napjáig 8 fı hosszú idıtartamú 
közfoglalkoztatására.  
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a pályázat 
benyújtására, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges önerıt a költségvetésében biztosítsa. 
 
 
Kiszombor, 2011. február 17. 

Tisztelettel: 
 

Szegvári Ernıné 
 polgármester 
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HATÁROZATI  JAVASLAT 

 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megismerte és megtárgyalta 
a közfoglalkoztatás 2011- hosszabb idıtartamú közfoglalkoztatás tárgyú elıterjesztést és az 
alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete pályázatot nyújt be a Békés 
Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltségéhez 15 fı (2011. március 
01. napjától 2011. augusztus 31-ig 7 fı, illetve 2011. április 01. napjától 2011. szeptember 30. 
napjáig 8 fı) hosszú idıtartamú közfoglalkoztatására. 
 
A pályázat célja: 2011. március 1. napjától 2011. szeptember 30. napjáig 15 fı hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatott alkalmazása az önkormányzat kötelezıen ellátandó, illetve 
önként vállalt a lakosságot vagy települést érintı feladatok ellátására. 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselıtestülete a 11/2011.(I.25.) KNÖT 
határozatát fentiekkel kapcsolatban akként módosítja a hosszú idıtartamú közfoglalkoztatás 
vonatkozásában, hogy az ott rögzített 18 fı helyett, 15 fı foglalkoztatására pályázik. 
 
A képviselı-testület felhatalmazza Szegvári Ernıné polgármestert a pályázattal kapcsolatos 
nyilatkozatok megtételére, a pályázat benyújtására, a szükséges aláírásokra, valamint a 
pályázati önrész összegét 2.006 e Ft költségvetésében eredeti elıirányzatában biztosítja.   
Fentiekre tekintettel a 11/2011.(I.25.) KNÖT határozatában meghatározott a rövid és hosszú 
idıtartamú közfoglalkoztatással kapcsolatos pályázati önerı összege 3.363. e Ft-ról 2.471 e 
Ft-ra csökken. 
 
 
 
A határozatról értesül: 

- Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ Makói Kirendeltsége  
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 


